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ACTUALITAT EMPRESARIAL

L’Ametlla del Vallès

La societat Bosquet Hol-
ding, SL, dedicada a la 
promoció immobiliària, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 41.323 euros. 
El capital resultant subs-
crit queda fixat en 186.000 
euros. 

Les Franqueses del Vallès

La societat Ad Marina Aut-
monició, SL, dedicada al 
comerç al detall d’accesso-
ris i peces per al recanvi de 
vehicles terrestres, ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 1.382,30 euros. El 
capital resultant subscrit 
queda fixat en 9.916,50 
euros. 

Sant Esteve de 

Palautordera

S’ha constituït la societat 
JMG76, SL, dedicada al 
suport i recursos per a enti-
tats i empreses de serveis 
de consultoria, gestió i 
desenvolupament empre-
sarial. Capital: 3.100 euros. 
Administradors: Marta 
Gros Anglada, José Maria 
Anglada Guarro.  Adreça: 
Pins, 21.  

Canovelles

S’ha constituït la societat 
Tecnosleeves, SL, dedicada 
a la fabricació i manipulació 
d’etiquetes i films de plàs-
tic per a la decoració, enva-
sos, fabricació, impressió, 
manipulació de tot tipus de 
productes amb qualsevol 
suport adequat per a l’eti-
quetatge. Capital: 3.100 
euros. Administrador: Enri-
que Roig Caballero. Adreça: 
Isaac Peral, 16. 

Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat 
Aqua Blue Desinfecció, SL, 
dedicada a l’explotació d’un 
negoci dedicat a l’activitat 
de neteja, desinfecció de 
dipòsits i canonades d’aigua 
de consum humà. Desem-

bús d’aigües i sanejament 
de dipòsits de tot tipus. 
Capital: 3.010 euros. Admi-
nistradors: Roberto Carlos 
León Ruiz, Joaquín Parrilla 
Rubio. Adreça: Pau Garga-
llo, 40.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Manipulats del Paper i Fills, 
SL, dedicats a la manipu-
lació de paper i serveis de 
copisteria. Capital: 3.000 
euros. Administradors: 
Carlos Casado Pasarell, 
Maria Pasarell Angordans 
Timoteo Casado García.  
Adreça: camí Vell de 
Canovelles, 24. 

Granollers

S’ha constituït la societat 
Anca Invest, SL, dedicada a 
la compravenda de terrenys, 
solars, urbanitzacions, naus 
comercials o industrials i 
la promoció, construcció, 
explotació i parcel·lació, 
gestió i explotació del seu 
patrimoni immobiliari. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Antoun Nicolas 
Salame Gourdak. Adreça: 
Lluís Vives, 35.  

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Vector Sport Research, SL, 
dedicada a la investigació, 
desenvolupament i inno-
vació. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Gregoire 
Lucienne. Adreça: Ferrer i 
Guardia, 6. 

Cardedeu

La societat Cordrich, SL, 
dedicada a la compravenda, 
cessió, ús i lloguer de fin-
ques i terrenys, tant rurals 
com urbans, així com locals, 
habitatges unifamiliars i 
apartaments, ha fet una 
ampliació de capital per 
valor de  19.995,67 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 23.006,74 
euros.  

Mollet del Vallès

La societat Ares Solucio-
nes de identificaciones, 
SA, dedicada al comerç a 
l’engròs de material d’ofi-
cina, després de diverses 
ampliacions de capital, té 
un capital resultant subscrit 
i desemborsat que queda 
fixat 155.852 euros. 

Sant Feliu de Codines

S’ha constituït la societat 
Enginyers i Consultors en 
Sosteniblitat, SL, dedicada 
a la intermediació en con-
fecció, programació i desen-
volupament de tota classe 
d’estudis i projectes d’engi-
nyeria civil, en el desenvolu-
pament de programes i siste-
mes informàtics destinats al 
camp de l’enginyeria. Capi-
tal: 3.010 euros. Administra-
dor: Marius Tomé Covelo. 
Adreça: camí Lloveres, 36. 

Sant Esteve de 

Palautordera

S’ha constituït la societat 
Lloguer d’Habitatges Vila, 
SL, dedicada a la promoció 
i construcció de finques 
rústiques i urbanes, la seva 
compravenda i explotació 
en règim de lloguer no 
financer. Capital: 2.764.075 
euros. Administradora: 
Nadina Vila Bonamusa. 
Adreça: Joan Maragall, 1. 

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Labels IDT Group, SL, dedi-
cada al disseny gràfic i la 
creació d’imatges corpora-
tives, venda i distribució 
d’etiquetes i embalatge de 
tota classe de productes 
publicitaris d’abast nacio-
nal i internacional. Capital: 
3.200 euros. Administra-
dors: Pedro González Sau-
cedo, Mònica Subirà Ortiz.
Adreça: Besòs, 10.

Granollers

S’ha constituït la societat 4 
Visions Gestió de Projectes, 

SL, dedicada a la creació i 
desenvolupament de progra-
mes de gestió i projectes de 
serveis lingüístics i la seva 
promoció, difusió i comer-
cialització. Capital: 3.000 
euros. Administradors: 
Irene Vidal Perea, Martine 
Fernández Castañer. Adreça: 
Enric Granados, 18.   

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Sports & Pool Systems, SL, 
dedicada a la importació, 
comercialització i distribu-
ció de material esportiu, 
components i productes per 
a piscines. Capital: 10.000 
euros. Administrador: Luí-
sOrtiz de Zuñiga Echevar-
ría. Adreça: Holanda, 4.
 
Parets del Vallès

S’ha constituït la societat 
Adapta 2010, SL, dedicada 
al manteniment d’edificis 
i la instal·lació i venda de 
il·luminació i eficiència 
energètica. Capital: 3.006 
euros. Administradora: 
Antonia Muñoz Torres. 
Adreça: Xaloc, 1. 
  
Canovelles

La societat Refuge 10, SL, 
dedicada a promocionar, 
adquirir, transmetre, urba-
nitzar, dividir i parcel·lar 
immobles, terrenys i fin-
ques, així com la construc-
ció i lloguer no financer 
d’aquests béns, ha fet una 
ampliació de capital per 
valor de 154.442,05 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 297.182,40 
euros. 

Les Franqueses del Vallès

La societat Truck Motor 
Vallès, SL, dedicada a la 
reparació de carrosseries, 
pintura i mecànica d’auto-
mòbils, ha fet una amplia-
ció de capital per valor de 
90.000 euros.  
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 93.010 euros. 

PREUS AGRARIS

Llotja de Bellpuig (26-04-11)

CONILL: 1,80 (-0,10)
POLLASTRE VIU: blanc 1,00 (=) - groc 1,69 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT.: 1,07 (=) - groc 1,63 (=)
OUS ROSSOS: xl: 1,03- l: 0,54- m: 0,44- s: 0,35
OUS BLANCS: xl: 1,03- l: 0,54- m: 0,44- s: 0,35
GALLINA LLEUGERA: 0,05 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,50-0,53-0,58 (=)
GALLINA PESADA: 0,60 (=)
GALL: 0,18 (=)
ESTRUÇ: 1,80 (=)

Llotja de Vic (30-4-11)

PORC: 1,709-1,721 (+0,022)
GARRINS RAÇA: recollida: 22-24 (-1)
PARTIDA GRAN: 40,50-42 (-1)
ANOLLS (des de 321 kg): 3,64-3,53-3,32-3,18-2,23 (=)
VEDELLS (261 a 320 kg): 3,72-3,56-3,40-3,23-2,28 (=)

VEDELLS (200 a 260 kg): 3,81-3,65-3,49-3,33-2,34 (=)
VEDELLA (261 a 300 kg): 3,83-3,63-3,48-3,16-2,79 (=)
VEDELLA (221 a 260 kg): 3,97-3,77-3,57-3,25-2,71 (=)
VEDELLA (180 a 220 kg): 4,02-3,79-3,57-3,31-2,68 (=)
VACA: 2,77-2,61-2,26-1,87-1,56-1,46 (=)
FRISÓ: 40-100 (=)
ENCREUAT: 115-230 (=)

Mercolleida (15-04-11)

PORC VIU selecte: 1,277 (=)
LLETÓ 20 kg: 36 (=)
XAI (23 a 25 kg): 2,85 (=)
XAI (25 a 28 kg): 2,85 (=)
OVELLA DE VIDA: 60/u (=)
BLAT PINSO: 249/t (=)
BLAT PA: 254/t (=)
MORESC: 250/t (+2)
ORDI LLEIDA: 224/t (=)
ALFALS 1a: 171/t (=)

 Llotja de Barcelona (26-04-11)

GARROFA: 145/t  (=)
GARROFA FARINA: 142/t (=)
SOJA: 297/t (=)
MORESC UE: 262/t (+5)
BLAT: 265/t (=)
ORDI PAÍS: 232/t (+4)
FARINA DE PEIX: 720/t (=)
SORGO: 237 (+1)
MILL: 485 (=)
COLZA: 217 (+2)

Grans del Lluçanès / Saipol (25-04/01-05-11)

GRA DE COLZA (collita 2011): 395,75e/t (-14,25) 
Barcelona; 397,75e/t (-14,25) Girona; 394,75e/t (-14,25) 
Lleida. (collita 2012): 353,75e/t Barcelona. (Origen 
productor).

Sant Celoni 
va obrir el 
sisè cicle 
d’agromercats

Sant Celoni

EL 9 NOU

La plaça de la Vila de Sant 
Celoni va obrir aquest dis-
sabte el sisè cicle d’agromer-
cats, una iniciativa del Con-
sell Comarcal, la Diputació 
i els ajuntaments de Sant 
Celoni, Granollers i Mollet 
que vol establir una xarxa de 
comercialització estable de 
productes agroalimentaris de 
qualitat, autòctons o de base 
territorial, produïts o trans-
formats majoritàriament a la 
comarca.

El primer agromercat va 
reunir una quinzena de para-
des amb una gran diversitat 
de productes alimentaris 
artesanals, com embotits, 
làctics, pa, bunyols, xurros, 
vins, caves, cerveses, produc-
tes de l’horta, bolets, herbes 
conserves, mel, melmelades, 
i plats precuinats, entre 
altres.

Durant el dia també es van 
fer dos tallers. El primer, 
anomenat “Joc del consum 
responsable”, a través del 
qual es vol conscienciar els 
adults de la necessitat de 
fer un consum responsable 
i un canvi d’hàbits. El segon 
es deia “Joc del mocador de 
les temporades”, a través 
del qual es vol que els nens 
puguin reconèixer algunes 
plantes aromàtiques i a la 
vegada aprendre a fer plan-
ter.

El primer agromercat es va 
fer l’any 2004 i actualment es 
fan a Sant Celoni, Granollers 
i Mollet una vegada l’any per 
promoure el consum respon-
sable i la venda directa sense 
intermediaris, i donar així al 
consumidor la possibilitat de 
poder conèixer i parlar amb 
els productors i elaboradors 
d’aliments.


